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Welkom in het diabetescentrum

1. Wat is diabetes?

Diabetes is een chronische ziekte die gekenmerkt wordt door een 
verhoging van de bloedsuikerwaarden. Deze verhoging wordt ver-
oorzaakt door een tekort aan, of een onvoldoende respons op het 
hormoon INSULINE.

Insuline wordt aangemaakt in bepaalde cellen van de alvleesklier 
(pancreas) en helpt het lichaam om de glucose vanuit het bloed in 
de lichaamscellen te krijgen. De cellen hebben glucose nodig als 
energiebron.

Een tekort aan insuline veroorzaakt een stijging van de bloedgluco-
se (glycemie). Het is van belang een goede diabetesregeling te 
bekomen om complicaties van de ziekte op korte en lange termijn 
te vermijden.

2. Welke types diabetes? 

Afhankelijk van de oorzaak van de verhoogde suikerspiegels kan 
men verschillende types diabetes onderscheiden. De meeste patiën-
ten behoren tot de volgende groepen: 

Type 1 diabetes
Bij deze patiënten produceert de alvleesklier geen insuline meer. 
Daardoor moeten de patiënten levenslang insuline spuiten om zo de 
normale suikerregeling zo goed mogelijk na te bootsen.

Type 1 diabetes treft minder dan 10% van alle mensen met diabetes 
en komt vooral voor bij kinderen, jongeren en jong volwassenen.

Type 2 diabetes
De alvleesklier maakt wel nog insuline aan, maar werkt onvoldoende 
goed. Door resistentie tegen insuline is het lichaam minder gevoelig 
voor de werking van de insuline. Op termijn kan de insulineproduc-
tie ook verminderen.

Er bestaan verschillende manieren en middelen om type 2 diabetes 
te behandelen, zoals bv. met tabletten en/of insuline. 



Wat altijd zeer belangrijk is in de behandeling van type 2 diabetes 
zijn: voldoende lichaamsbeweging, gezonde voeding en de beheer-
sing van het lichaamsgewicht.

De meeste patiënten met type 2 diabetes hebben last van overge-
wicht. De ziekte treedt meestal op vanaf de leeftijd van 40 jaar.

Zwangerschapsdiabetes
Deze bijzondere vorm van diabetes ontstaat tijdens de tweede helft 
van de zwangerschap.

Na de bevalling verdwijnt deze vorm van diabetes meestal, maar de 
moeders moeten wel verder opgevolgd worden, omdat ze een hoger 
risico hebben om op latere leeftijd diabetes type 2 te ontwikkelen.

3. Waarvoor kan je bij ons terecht?

 » Raadpleging bij de endocrinoloog (meestal in het kader van 
je conventie of zorgtraject)

 » Educatie rond diabetes  
 » Voedingsadvies
 » Psychologische hulp
 » Diabetische voetkliniek (wonden, steunzolen, orthopedische 

schoenen)
 » Podologie 
 » Verdeling meetmateriaal in het kader van de diabetesconventie
 » Sensormetingen
 » Insulinepompen
 » Advies m.b.t. insuline of medicatie aanpassingen

Alle consultaties zijn op afspraak!

Diabetesconventie
De diabetesconventie is een overeenkomst met het RIZIV, waarbij 
de patiënt wordt opgevolgd in een diabetescentrum van een zieken-
huis. 

De patiënten komen hierbij niet alleen op raadpleging bij hun be-
handelend diabetesspecialist in het ziekenhuis, maar ze krijgen er 
als extra ondersteuning ook zelfzorgmateriaal (priksysteem of sen-
sormetingen) en educatie (extra info dus) door diabetesverpleeg-
kundigen en de diëtiste. 



Waar nodig, kunnen ze ook beroep doen op de psychologe van het 
centrum.

Deze extra dienstverlening is gratis voor patiënten binnen de con-
ventie.
De conventie is voor alle patiënten met type 1 diabetes, maar ook 
voor bepaalde insuline-afhankelijke patiënten met type 2, afhanke-
lijk van de therapie. 

Meer info betreft de specifieke voorwaarden kan je vinden op de 
website van het RIZIV.

Zorgtraject
Een zorgtraject is een “contract” tussen de patiënt, zijn huisarts en 
de endocrinoloog.

De huisarts is de coördinator van het zorgtraject. De patiënten die 
medicatie inspuiten, krijgen hun zelfzorgmateriaal op voorschrift 
van de huisarts bij de apotheek. De consultaties bij de artsen van 
het zorgtraject worden volledig terugbetaald, dieetadvies en podo-
logie gedeeltelijk (2x per jaar).

Mensen met een zorgtraject hebben recht op educatie via diabe-
tesverpleegkundigen buiten het ziekenhuis op voorschrift van de 
huisarts

Het zorgtraject is voor patiënten met type 2 diabetes, afhankelijk 
van de medicamenteuze behandeling.

Voortraject
Het voortraject is een overeenkomst die de huisarts kan afsluiten 
voor mensen met diabetes type 2 die nog niet in aanmerking ko-
men voor het zorgtraject. In deze overeenkomst krijgen de mensen 
gedeeltelijke tussenkomst bij de diëtist en de podoloog (2x per jaar) 
op voorschrift van de huisarts.



4. Ons team

Endocrinologen:
 » Dr. E. Philipse
 » Dr. I. Schoemaker
 » Dr. C. Van Winghem

Diabeteseducatoren:
 » Nancy Helsen
 » Christel Rijmenants
 » Godelieve Vandevoorde
 » Robin De Cock
 » Véronique Kalscheuer

Diëtiste:
 » Natalia Olbrechts

Psychologe:
 » Ilse Holemans

Vaatchirurgen:
 » Dr. M. Dubois

Orthopedisten:
 » Dr. G. Vandeputte
 » Dr. N. Van Opstal

Wondverpleegkundige:
 » Sven Leys
 » Sophie Schelkens

Podologe:
 » Ellen Kenis

Orthotechnieker:
 » Bart Smeets 



5. Contact

Wij zijn van maandag t.e.m. vrijdag overdag telefonisch bereikbaar 
op het nummer 03 491 27 55. Je kan ons ook bereiken via het 
e-mailadres: diabcenter@hhzhlier.be (gelieve naast je naam, ook 
je geboortedatum in je mail  te vermelden).

Je kan ons vinden in de polikliniek van het ziekenhuis op het gelijk-
vloers.

6. Diabetesliga VZW

Elke diabetespatiënt kan beroep doen op de diabetesvereniging.
Als onafhankelijke vereniging streeft de Diabetes Liga naar de beste 
zorg en omkadering voor iedereen die met diabetes geconfronteerd 
wordt. Diabetes is een chronische aandoening die steeds promi-
nenter aanwezig is in onze maatschappij. Er is meer dan ooit nood 
aan een breed gedragen organisatie die diabetes hardnekkig op de 
agenda blijft zetten en zorgt dat er op alle niveaus over diabetes 
gepraat wordt.

Diabetes Liga
Ottergemsesteenweg 456, 9000 Gent

Elke werkdag ook telefonisch bereikbaar van 8u30 tot 17u.
Gesloten op alle wettelijke feestdagen en tussen kerst en nieuw.
liga@diabetes.be - 09/220.05.20

Diabetes Infolijn
Bel gratis 0800 96 333
Infolijn@diabetes.be

7. Initiatief voor kwaliteitsbevordering en  
epidemiologie bij diabetes

Het conventiecentrum neemt verplicht deel aan een initiatief voor 
bevordering van de zorg, op vraag van het RIZIV en gecoördineerd 
door het Wetenschappelijk Instituut Volks-gezondheid (WIV-ISP). 
Dit initiatief heet “Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemio-
logie bij Diabetes”, afgekort als IKED.



Als je in het kader van bepaalde conventies behandeld wordt, dan 
stuurt je centrum bepaalde medische en persoonlijke gegevens uit 
je medisch dossier naar WIV-ISP. Dit gebeurt op anonieme wijze. 
D.w.z. dat WIV-ISP je naam niet ontvangt en je niet kan identifice-
ren.

De anonieme gegevens worden verwerkt door WIV-ISP en worden 
op geaggregeerde wijze gecommuniceerd aan de centra zelf, aan 
het RIZIV en aan de algemene bevolking onder de vorm van een 
publiek rapport. Het is onmogelijk jezelf te identificeren in deze 
publicaties.

Op de website http://iqedpatientinfo.weebly.com/ kan je de resulta-
ten raadplegen en meer info verkrijgen betreffende de IKED.

8. Nuttige links
 
www.diabetes.be Website van de diabetesliga
www.zorgtraject.be Website met info over het zorgtraject

www.dieponline.be  Website met info over diabetes

www.patientrights.be Website van de overheid met info over de 
rechten van de patiënt, je kan ook te-
recht bij de ombudsdienst in het zieken-
huis voor meer info.

www.hhzhlier.be Website van het Heilig Hartziekenhuis

AANDACHT! 

Breng steeds je bloedglucosemeter en 
je diabetesdagboek mee!

Graag vooraf bloedonderzoek en/of urineonderzoek voorzien.

Gelieve het diabetescentrum te verwittigen indien je niet op de 
afspraak aanwezig kan zijn.
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